
IOAN 
SLAVICI
scriitor, istoric, pedagog, 

gazetar, dramaturg

170 de ani de la naştere
(18 ianuarie 1848 - 17 august 1925)



„Considerat primul mare scriitor al Transilvaniei, creator
complex, excepţional nuvelist, romancier, Ioan Slavici întregeşte
în chip fericit peisajul literar din a doua jumătate a sec. XIX-lea,
alături de marii clasici ai literaturii române precum Eminescu,
Caragiale, Creangă. Cunoscut în literatura română, mai întâi prin
nuvelele sale, scriitorul aduce o viziune realistă asupra satului
transilvănean, într-un stil sobru, personaje memorabile, teme
universale…”

SLAVICI, Ioan. Opere alese. Constanţa : Steaua Nordului, 2007. 607 p.



TABEL CRONOLOGIC

• 1848 18 ianuarie – la Șiria, lângă Arad, se naște Ioan Slavici, fiu al lui Savu Slavici, „maiestru“ cojocar, și al

Elenei, născută Borlea.

• 1854 - 1858 – urmează școala primară în satul natal, având ca dascăl pe Dimitrie Voștinari, figură luminoasă

de cărturar, evocat în Amintirile scriitorului.

• 1860 - 1865 – elev la liceul din Arad, clasele I – V

• 1865 - 1867 – urmează la Liceul piarist din Timișoara clasele VI — VII

• 1867 - 1868 – ca „privatist“, urmează clasa a VIII-a la Liceul maghiar din Arad.

• 1868 august – trece examenul de bacalaureat la Satu Mare.

• 1868 octombrie – se înscrie la Facultatea de Drept și Științe a Universității din Budapesta.

• 1869 aprilie – se înscrie la Facultatea de Drept din Viena.

• 1869 septembrie – este încorporat ca „voluntar“ (cu termen redus) la un regiment din Viena. Paralel cu stagiul

militar își continuă studiile universitare. La Viena cunoaște pe Eminescu, cel care îi va rămâne toată viața

„prieten și sfătuitor“.

• 1870 mai – susține examenul de stat, obligatoriu pentru toți studenții după frecventarea a patru semestre.

• 1871 martie – debutează în Convorbiri literare cu „Fata de birău” (comedie). La constituirea societății

studențești România jună , Slavici este ales președinte, iar M. Eminescu — bibliotecar.

• 1872 1 iunie – în Convorbiri literare publică povestea „Zâna Zorilor”.

• 1872 iulie – părăsește Viena, viața sa de student încheindu-se aici. În vară face practică avocațială la Arad, în

cancelaria lui Mircea B. Stănescu, care conducea și foaia umoristică Gura satului, unde colaborează și Slavici.



• 1874 – poposește la Iași pentru un scurt timp (octombrie — noiembrie). Este găzduit împreună cu Eminescu și
Miron Pompiliu de către Samson Bodnărescu, directorul Școlii Normale. Prin Eminescu, îl cunoaște pe Ion
Creangă. Este numit secretar al Comisiunii pentru publicarea manuscriselor rămase de la Eudoxiu Hurmuzaki.
În decembrie se stabilește la București.

• 1875 – este numit profesor de filozofie la Liceul Matei Basarab.
• 1877 – în ianuarie intră în redacția ziarului Timpul, unde va lucra împreună cu Eminescu și I. L. Caragiale. Între

cei trei scriitori se leagă o prietenie unică în literatura română.
• 1880 – în Convorbiri literare publică nuvela „ Budulea Taichii”. Este numit profesor la Școala Normală a

Societății pentru învățătura poporului român, unde predă româna și geografia.
• 1881 – i se conferă medalia „Bene merenti“ pentru munca depusă la Comisia documentelor istorice.
• 1881 decembrie – publică „Novele din popor”, care include scrieri literare apărute mai înainte în presa literară

și „Moara cu noroc”.
• 1882 martie – este ales membru corespondent al Academiei Române la Secția Istorie. Întreprinde o călătorie

în Italia, fiind fascinat de sculptura lui Michelangelo și picturile lui Rafael. Este numit profesor la azilul „Elena
Doamna”, unde predă româna și filozofia.

• 1886 18 martie la Sibiu se oficiază căsătoria lui Ioan Slavici cu profesoara Eleonora Tănăsescu, directoarea
Școlii de fete din localitate.

• 1887 – este ales secretar al Partidului Național Român, președinte fiind G. Bariț
• 1888 – este întemnițat pentru un an la Vaț, în Ungaria, unele articole pentru cauza națională a românilor

publicate în Tribuna fiind considerate „delict de agitațiune“.
• 1890 – în martie se reîntoarce la București, fiind numit director de studii și profesor la azilul „Elena Doamna”,

funcții în care rămâne până în 1894.
• 1891 – ia ființă la București Liga pentru unitatea culturală a tuturor românilor, în care activează și Slavici.
• 1893 – înființează la București ziarul Corespondența română, în care sprijină acțiunile memorandiștilor. Publică

„Ardealul”. Studiu istoric.



• 1894 1 ianuarie – sub conducerea lui Slavici, Caragiale și Coșbuc, apare la București revista ilustrată „Vatra”. În

primele 24 numere ale revistei Slavici publică intregral romanul Mara (tipărit în volum de-abia în 1906).

• 1894 iunie – în iunie este numit director al Institutului Ioan Oteteleșanu din Măgurele (lângă București), iar soția

sa este director adjunct.

• 1897 – la Arad începe să apară Tribuna poporului, în care Slavici publică sute de articole, fiind și membru

fondator al ziarului.

• 1902 – publică romanul „Din bătrâni”, distins în anul următor cu premiul Academiei I. Heliade-Rădulescu.

• 1909 – cu prilejul comemorării a 20 de ani de la moartea lui Eminescu, Slavici publică în revistele literare ale

timpului unele dintre cele mai valoroase pagini de memorialistică dedicate poetului nostru național.

• 1910 – publică volumul „Românii din Ardeal” și trei scrieri pedagogice: „Educațiunea națională”, „Educațiunea

fizică”, „Educațiunea morală”.

• 1914 – conduce ziarul Ziua, care prin politica pacifistă și de neutralitate a fost considerat progerman. Îi apare

„Gramatica limbii române”.

• 1919 – pentru activitatea gazetărească din timpul războilui este implicat împreună cu T. Arghezi în „procesul

ziariștilor“. Este achitat la sfârșitul anului ca urmare a campaniei de presă inițiată de scriitori.

• 1920 – îi apare romanul „Din două lumi”.

• 1924 – apare volumul „Amintiri”, în care evocă pe marii săi contemporani și prieteni: Eminescu, Creangă,

Caragiale, Coșbuc, Maiorescu.

• 1925 17 august se stinge din viață, la ora 18.30, în casa fiicei sale Lavinia, la Crucea de Jos (Panciu). Este

înmormântat la schitul Brazi (Panciu).



OPERA 
DIN COLECŢIA  DE „CARTE RARĂ”



„E înainte de toate un autor pe deplin sănătos în concepţie; problemele

psihologice pe care le pune, sunt desemnate cu toată fineţea unui

cunoscător al naturii omeneşti; fiecare din chipurile care trăiesc şi se

mişcă în novelele sale, e nu numai copiat de pe uliţele împodobite cu

arbori ale satului, nu seamănă în exterior cu ţăranul român, în port şi în

vorbă, ci au fondul sufletesc al poporului, gândesc şi simt ca el…”
Mihai Eminescu





„Genul în care a excelat talentul lui Slavici este,

fără îndoială, nuvela tragică – „Moara cu noroc”…

E povestirea unor fapte dramatice pe care autorul

le plasează cu vreo cincizeci de ani în urmă…

Locurile şi personajele îţi rămân pentru totdeauna

în minte… „Moara cu noroc” nu-i numai o nuvelă

bogată, e în acelaşi timp un mic roman de

moravuri…”
George Topârceanu









TRADUCERI

„Prin descrierea realistă a satului, prin folosirea limbii cu iz

ţărănesc, prin valorificarea elementelor de grai regional,

Slavici se aseamănă cu Creangă sau Coşbuc. Caracterul

sobru, lapidar al stilului, însoţit de puternice penetraţii în

resorturile sufletului uman, aminteşte de arta lui Caragiale”.

Pompiliu Dumitraşcu



REFERINŢE CRITICE



„În dezvoltarea generală a literaturii româneşti

moderne Ioan Slavici se impune apoi ca un

maestru al nuvelei realiste… . El a deschis astfel un

drum pe care îl vor străbate, începând cu

Caragiale, un mare număr de prozatori români,

înălţând specia la un prestigiu atât de mare, încât

s-a crezut uneori că este cu totul specifică spiritului

românesc”.

Ion Breazu







PREZENŢE ÎN SURSE DE REFERINŢE





PREZENŢE  ÎN CALENDARUL NAŢIONAL

„Fără să stăpânească mijloacele expresive ale limbii cu măiestria celorlalţi,

Slavici a făcut totuşi din limba sa un instrument capabil să exprime idei înalte în

operă străbătute de un puternic şi constant umanism. Lucrând cu mijloace

artistice comune tuturor scriitorilor realişti, el a ştiut să imprime acestor mijloace

pecetea originalităţii”.
Pompiliu Dumitraşcu



PREZENŢE ÎN PUBLICAŢII PERIODICE







ECRANIZAREA OPEREI

http://anuntulvideo.ro/filme/

Dincolo de pod (Mara), 1976

Moara cu noroc, 1955

Pădureanca, 1986

http://anuntulvideo.ro/filme/129507-moara-cu-noroc-romania-1955-ion-slavici104-minute


SPECTACOLE TEATRALE

Moara cu noroc, regia lui
Marius Gîlea, Teatrul „George
Bacovia” din Bacău.

https://www.edusoft.ro/

Moara cu noroc, adaptare de 

Andrei Mihalache după Ioan

Slavici, Teatrul de Nord,

Satu Mare.

http://www.teatruldenord.ro

https://www.edusoft.ro/duminica-la-teatru-moara-cu-noroc/
http://www.teatruldenord.ro/spectacol/146/MOARA-CU-NOROC


PREZENŢE  ÎN INTERNET

http://istoria.md/articol/575/Ioan_Slavici

https://www.ro.biography.name/scriitori

http://informatii-pretioase.ro/ioan-slavici

http://www.ioanslavici.eu/opere.php

http://istoria.md/articol/575/Ioan_Slavici,_biografie
https://www.ro.biography.name/scriitori/8-romania/76-ioan-slavici-1848-1925
http://informatii-pretioase.ro/ioan-slavici-unu-dintre-cei-mai-mari-scriitori-roamani/
http://www.ioanslavici.eu/opere.php#.WmXPIZdwnIU


http://www.povesti-pentru-copii.com

http://www.10laromana.ro/autori-si-opere

http://operamaraslavici.blogspot.md

https://moodle.ro/preparandia/index.php

http://www.povesti-pentru-copii.com/ioan-slavici.html
http://www.10laromana.ro/autori-si-opere/ioan-slavici-2/biografie-ioan-slavici/
http://operamaraslavici.blogspot.md/p/aprecieri-critice.html
https://moodle.ro/preparandia/index.php/arhiva/numarul-2/item/93-tradi%C8%9Bie-%C8%99i-modernitate-%C3%AEn-crea%C8%9Bia-lui-ioan-slavici
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RESURSE  ELECTRONICE
• Colecţiile Bibliotecii Ştiinţifice USARB-http://tinread.usb.md:888/tinread /tinread. Jsp

• http://81.180.66.9:1701/primo_library/libweb/action/search.do?mode=Basic&vid=373SUO_V1&tab=usarb

• http://www.ioanslavici.eu/opere.php#.WmXPIZdwnIU

• http://operamaraslavici.blogspot.md/p/aprecieri-critice.html

• http://istoria.md/articol/575/Ioan_Slavici,_biografie

• http://www.povesti-pentru-copii.com/ioan-slavici.html

• https://www.ro.biography.name/scriitori/8-romania/76-ioan-slavici-1848-1925

• http://www.autorii.com/scriitori/ioan-slavici/ioan-slavici-date-biografice.php

• http://informatii-pretioase.ro/ioan-slavici-unu-dintre-cei-mai-mari-scriitori-roamani/

• https://liceunet.ro/ioan-slavici

• https://moodle.ro/preparandia/index.php/arhiva

• http://www.scritub.com/literatura-romana/Romanele-lui-Slavici-prezentar16462191.php
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• https://ru.scribd.com/doc/23852095/Repere-Critice-IOAN-SLAVICI

• http://radiojurnalspiritual.ro/wp-content/uploads/2016/Carti%20literatura

• https://saituldeliteratura.files.wordpress.com/2009/11/slavici-ioan-moara-cu-noroc-aprecieri.pdf
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http://radiojurnalspiritual.ro/wp-content/uploads/2016/Carti literatura
https://saituldeliteratura.files.wordpress.com/2009/11/slavici-ioan-moara-cu-noroc-aprecieri.pdf


Realizat de:

Marina MAGHER,
Natalia LUCHIANCIUC,

bibliotecare;
Valentina TOPALO,

coordonator.

BŞ USARB. 
Serviciul Comunicarea Colecţiilor. 

Programe Infodocumentare. Marketing
Centrul de Informare al României

2018


